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Adviesnota raad
Vaststellen 'Herindelingsregeling grenscorrectie Eindhoven
Veldhoven'

Samenvatting

Op 14juni 2016 heeft de raad het herindelingsontwerp tot grenscorrectie tussen de 
gemeente Eindhoven en Veldhoven vastgesteld. Dit ontwerp heeft vanaf 22 juni 2016 
gedurende 8 weken ter inzage gelegen. Gedurende de ter inzage periode zijn er zowel 
bij de gemeente Eindhoven als bij de gemeente Veldhoven geen zienswijzen tegen de 
grenscorrectie ingebracht. Aan de raad wordt conform wettelijke vereisten gevraagd 
om de herindelingsregeling van de grenscorrectie tussen de gemeente Eindhoven en 
Veldhoven vast te stellen. Met de grenscorrectie wordt de gemeentegrens tussen 
Eindhoven en Veldhoven aangepast.

Beslispunten

1. Vast te stellen de herindelingsregeling, inhoudende een grenscorrectie tussen de 
gemeenten Eindhoven en Veldhoven, zoals aangegeven op de bij dit besluit 
behorende tekeningen GRB-20160132 tot en met GRB-20160135 en de bij dit 
besluit behorende ontwerp-grensbeschrijving;

2. Gedeputeerde Staten, onder toezending van deze herindelingsregeling met 
bijbehorende tekeningen, te verzoeken om binnen twee maanden, doch bij 
voorkeur uiterlijk 1 november 2016, een beschrijving vast te stellen van de 
grenzen, zoals aangegeven op de tekeningen;

3. Te bepalen dat deze herindelingsregeling in werking treedt op de dag na publicatie 
van de door gedeputeerde staten vastgestelde grensbeschrijving.

Inleiding

Met de grenscorrectie wordt de gemeentegrens aangepast. De raad dient conform de 
wettelijke vereisten voor de grenscorrectie twee maal een besluit te nemen: 
vaststelling herindelingsontwerp en vaststelling herindelingsregeling. Het 
herindelingsontwerp is op 14juni 2016 door de raad vastgesteld. Het 
herindelingsontwerp heeft gedurende acht weken ter inzage gelegen. De 
bekendmaking heeft op de voorgeschreven wijze plaatsgevonden. Er zijn bij beide 
gemeenten geen zienswijzen binnengekomen. Om die reden wordt de 
herindelingsregeling ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

Wet Algemene regels herindeling (Arhi)



Beoogd effect

Met de grenscorrectie wordt het beloop van de gemeentegrens aangepast aan de 
ligging van de wegen in de wijken Polders en De Kelen (Veldhoven) en Meerhoven 
(Eindhoven), bedrijventerrein De Run 2000 (Veldhoven) en de A2/A67.

Argumenten

1.1. Door aansluiting te zoeken bij de veelal nieuw aangelegde wegen ontstaat een 
logischer beeld.

Doordat er nieuwe wegen zijn aangelegd en nieuwe woonwijken zijn gerealiseerd op 
de grens van Veldhoven en Eindhoven is het door de grenscorrectie voor een ieder 
duidelijk waar de gemeentegrens ligt. Ook ontstaan er hierdoor heldere 
onderhoudsgrenzen voor de (weg)beheerders. Daarnaast is het voor de taakuitvoering 
van politie- en hulporganisaties wenselijk om de wegen eenduidig in één gemeente te 
situeren zodat zij hier in noodsituaties makkelijker mee om kunnen gaan. Bij deze 
grenscorrectie zijn alleen gronden betrokken en dus geen woningen of bedrijfspanden. 
De aanpassing van de gemeentegrens is in nauwe samenwerking en afstemming met 
de gemeente Eindhoven voorbereid.

1.2. Vaststelling van de herindelingsregeling door de raad is nodig zodat de 
effectuering op ljanuari 2017 in kan gaan.

De raad dient conform de wettelijke vereisten voor de grenscorrectie twee maal een 
besluit te nemen: vaststelling herindelingsontwerp en vaststelling 
herindelingsregeling. Het herindelingsontwerp is op 14 juni 2016 door de raad 
vastgesteld. Op 13 september 2016 neemt de raad een besluit over de 
herindelingsregeling. Het herindelingsontwerp is door de raad van de gemeente 
Eindhoven op 31 mei 2016 vastgesteld. Volgens de planning wordt de 
herindelingsregeling door de gemeenteraad van Eindhoven op 27 september 2016 
vastgesteld.
Om de beoogde datum van 1 januari 2017 te halen dient de raad overeenkomstig 
bijgevoegd raadsvoorstel het besluit te nemen de herindelingsregeling vast te stellen.

2.1. Er wordt voldaan aan de wettelijke vereisten.

De regels omtrent een grenscorrectie zijn bepaald in de Wet Algemene regels 
herindeling (Arhi). De Wet algemene regels herindeling (Arhi) bepaalt dat een 
procedure tot grenswijziging mogelijk is indien door een wijziging van de 
gemeentegrens naar verwachting het inwoneraantal van geen van de betrokken 
gemeenten met 10o7o of meer zal toe- of afnemen (artikel 1, eerste lid, sub d Wet 
Arhi). Hieraan wordt in dit geval voldaan. De procedure houdt kortweg in dat volstaan 
kan worden met gelijkluidende besluiten van de raden van de betrokken gemeenten 
tot vaststelling van een herindelingsontwerp en herindelingsregeling (artikel 3, tweede 
lid Wet Arhi). Na vaststelling van de herindelingsregeling door beide gemeenteraden 
wordt de grensbeschrijving tervaststelling naarGedeputeerde Staten van de provincie 
Noord-Brabant toegestuurd.

Kanttekeningen en risico's

Er zijn geen kanttekeningen en risico’s voorzien.

Financiën
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De financiële gevolgen van de grenscorrectie zijn eerder benoemd bij het 
raadsvoorstel en -besluit over het herindelingsontwerp. Hierin is aangegeven dat de 
financiële verrekening van de grenswijziging vastgelegd wordt in een 
ruilovereenkomst. Daarnaast is aangegeven dat de kosten voor de onderhoudsfondsen 
groen en wegen niet veranderd omdat er al afspraken gemaakt waren met de 
gemeente Eindhoven. De jaarlijkse bijdrage uit het gemeentefonds wordt circa C 450,- 
per jaar lager, op een totaal van ruim C 33 miljoen.

Communicatie en samenspraak

Nadat de raad de herindelingsregeling heeft vastgesteld in de raadsvergadering van 
13 september 2016 zal het raadsbesluit gepubliceerd worden in het Veldhovens 
Weekblad. Daarnaast zal er een officiële bekendmaking volgen in het digitale GVOP.
De provincie zal ook voor een publicatie van de besluiten zorgen.

Uitvoering I planning

Beide gemeenteraden zullen de herindelingsregeling vaststellen. Belangrijk is dat 
beide raden tot gelijkluidende besluiten komen. De gemeenteraad van Veldhoven 
neemt op 13 september 2016 een besluit en de gemeenteraad van Eindhoven neemt 
volgens planning op 27 september een besluit. Het gelijkluidend raadsbesluit zal 
vervolgens naar Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant opgestuurd 
worden.
Uiterlijk twee maanden na vaststelling van de herindelingsregeling door de 
gemeenteraden stellen Gedeputeerde Staten een beschrijving vast van de grenzen die 
zijn aangegeven op de bij de herindelingsregeling gevoegde kaart. Na publicatie van 
de herindelingsregeling in het Provinciaal Blad treedt het besluit in werking. Dit 
betekent een formele inwerkingtreding per 1 januari 2017.

Bijlagen

1. Raadsbesluit 'Herindelingsontwerp grenscorrectie Eindhoven-Veldhoven d.d. 
14-06-2016.

2. Tekeningen grenscorrectie GRB-20160132 tot en met GRB-20160135.
3. Grensbeschrijving.
4. Documenten gemeente Eindhoven met betrekking tot herindelingsregeling.

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter drs. J.M.L.N. Mikkers
secretaris burgemeester
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